Operator economic

Formularul nr. 1

_______________________
(denumirea/numele)
Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. _________ / __ . __ . _________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către
_______________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a Anuntului de publicitate nr. .................. / data ...................., postat pe
site-ul www.insse.ro si a Anuntului publicitar SICAP publicat la rubrica “Publicitate
anunturi” sub nr. .............................. / data ............., cu referire la selectia de oferte organizata
de Institutul National de Statistica in temeiul prevederilor Anexei 2 a Legii nr. 98 / 2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul atribuirii
contractului de achiziţie publică având ca obiect “SERVICII PENTRU EVENIMENTELE
ORGANIZATE SUB EGIDA PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII
EUROPENE” (dupa caz, pe Lotul 1 – Servicii organizare conferinta "Recensământul
populației runda 2020 și post 2020: de la tradiții la modernism" / pe Lotul 2 – Servicii
organizare conferinta "Utilizarea softului R in statistica oficiala - uRos 2019"/ pe Lotul
3 - Servicii organizare conferinta "Conferinta Nationala a Utilizatorilor de date
statistice 05 iunie 2019"), Cod CPV 79950000-8, noi, _____________________________‚
(denumirea / numele ofertantului)
vă transmitem, alăturat, următoarele documente:
a) Garantia de participare (depusa, dupa caz, pe Lotul 1 / pe Lotul 2 / pe
Lotul 3;
b) Documentele de calificare;
c) Propunerea tehnică;
d) Propunerea financiară.
Avem speranţa că vom satisface cerinţele solicitate.
Data completării _________

Cu stimă,
____________________
(Nume, prenume)
____________________
(Funcţie)

______________________
(semnătura autorizată)
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Anexa la Formularul nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
……………………….......
(denumirea/numele)
ÎMPUTERNICIRE

Noi_______________________________(denumirea/numele ofertantului), avand
sediul social în___________________________________ (adresa completa), telefon
_____________, fax ________________, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.
___________________, CIF / CUI ______________, reprezentată legal prin
_______________________________
(nume,
prenume)
în
calitate
de
ADMINISTRATOR al societății

IMPUTERNICIM,
prin prezenta, pe d-nul / d-na ____________________________________ domiciliat(a) în
_______________________________________________________ (adresa completa),
care se legitimeaza cu B.I./C.I. seria _____ nr.___________, CNP
___________________, eliberat de ___________________, la data de _____________,
având funcţia de ___________________________, să ne reprezinte la selectia de oferte de
“SERVICII PENTRU EVENIMENTELE ORGANIZATE SUB EGIDA
PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE” (dupa caz,
pe Lotul 1 – Servicii organizare conferinta "Recensământul populației runda 2020 și
post 2020: de la tradiții la modernism" / pe Lotul 2 – Servicii organizare conferinta
"Utilizarea softului R in statistica oficiala - uRos 2019"/ pe Lotul 3 - Servicii
organizare conferinta "Conferinta Nationala a Utilizatorilor de date statistice 05
iunie 2019"), Cod CPV 79950000-8, organizata de Institutul National de Statistica in
temeiul prevederilor Anexei 2 a Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, ca si in baza Anuntului de publicitate nr.
.................. / data ...................., postat pe site-ul www.insse.ro si a Anuntului publicitar
SICAP publicat la rubrica “Publicitate anunturi” sub nr. .............................. / data .............
.
În îndeplinirea mandatului său mandatarul va avea următoarele drepturi :
1. Să participe, în numele subscrisei, la sedinta de deschidere aferenta selectiei de oferte
sus-mentionate şi să semneze toate documentele prezentate / rezultate pe parcursul şi / sau
în urma desfăşurării procesului de atribuire.
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2. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării procesului de atribuire.
3. Sa conteste, in instanta, actele adminitrative emise de autoritatea contractanta, in
legatura cu selectia de oferte sus-mentionata, pe care le considera nelegale sau lipsite de
temei.
Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze
răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la
selectia de oferte pentru atribuirea contractului de “SERVICII PENTRU
EVENIMENTELE ORGANIZATE SUB EGIDA PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE” (dupa caz, pe Lotul 1 – Servicii organizare
conferinta "Recensământul populației runda 2020 și post 2020: de la tradiții la modernism"
/ pe Lotul 2 – Servicii organizare conferinta "Utilizarea softului R in statistica oficiala uRos 2019"/ pe Lotul 3 - Servicii organizare conferinta "Conferinta Nationala a
Utilizatorilor de date statistice 05 iunie 2019").

Notă : Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei
împuternicite (carte de identitate sau act echivalent – în termen de valabilitate la data / ora
sedintei de deschidere a ofertelor).

Data
____________

Denumirea mandantului
S.C.

______________________________
reprezentată prin
Semnătura
____________________
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Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 2

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE
(neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016)

Subsemnatul(a) ......................................................................…. (numele persoanei autorizate
– administrator sau imputernicit al administratorului), în calitate reprezentant legal /
împuternicit al ofertantului .................................... (denumirea/numele operatorului
economic), participant la selectia de oferte organizata de Institutul National de Statistica in
temeiul prevederilor Anexei 2 a Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile
si completarile ulterioare, in scopul atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect
“SERVICII
PENTRU
EVENIMENTELE
ORGANIZATE
SUB
EGIDA
PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE” (dupa caz, pe
Lotul 1 – Servicii organizare conferinta "Recensământul populației runda 2020 și post
2020: de la tradiții la modernism" / pe Lotul 2 – Servicii organizare conferinta
"Utilizarea softului R in statistica oficiala - uRos 2019"/ pe Lotul 3 - Servicii organizare
conferinta "Conferinta Nationala a Utilizatorilor de date statistice 05 iunie 2019"), Cod
CPV 79950000-8, declar, pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59
și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele
care deţin funcţii de decizie, la autoritatea contractantă, cu privire la organizarea, derularea şi
finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi
exclusă din procedură.
Situaţiile generatoare de conflict de interese:
"ART. 59 În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care
membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie
care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea
procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau
indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput
ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de
atribuire.
ART. 60 - (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii
care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi
următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu
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persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii
rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze
independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de
decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat
în procedura de atribuire.
- (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se
înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel
puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul
drepturilor de vot în adunarea generală.”
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă Institutul
Naţional de Statistică, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de
atribuire (respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură
cu sau pentru selectia de oferte, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii
contractante, necesar finanţării contractului de achiziţie publică de servicii):
1. Tudorel ANDREI - Preşedinte; 2. Beatrix GERED - Vicepreşedinte; 3. Marian CHIVUVicepreşedinte; 4. Elena Mihaela IAGĂR - Vicepreşedinte; 5. Răzvan George PROFIROIU –
Secretar general; 6. Florinel Marian SGĂRDEA – Director general Direcţia Generală de
Management al Resurselor; 7. Marius LUCAN-ARJOCA – Director Direcţia Achiziţii
Investiţii şi Servicii Administratie Generală; 8. Daniela ŞTEFĂNESCU – Director Direcţia de
Afaceri Europene şi Cooperare Internaţională; 9. Nicoleta JALBĂ – Consilier superior –
Director Direcţia de Afaceri Europene şi Cooperare Internaţională; 10.Simona BRATU Consilier superior - Director Direcţia de Afaceri Europene şi Cooperare Internaţională; 11.
Daniela Anca DIMA – Sef serviciu Serviciul de Achizitii; 16. Nicusor Lungu ILIE – Consilier
superior - Serviciul de Achizitii; 17. Ovidiu Mihai PȂRVAN – Consilier superior Serviciul de
Achizitii; 18. Nicolae GHIŢĂ – Expert asistent - Serviciul de Achizitii; 19. Viorica
SĂLĂGEAN – Director - Direcţia Buget şi Contabilitate; 20. Cristina GHEORGHIU – Sef
serviciu Serviciul financiar-contabil; 21. Mădălina NEACŞU-PARASCHIV – Sef serviciu
Serviciul Juridic si Contencios.
Subsemnatul(a)
......................................................................….
(numele
persoanei
autorizate), declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Page 5 of 22

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil(a) de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Subsemnatul(a)
......................................................................….
(numele
persoanei
autorizate), declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie, la orice punct, pe parcursul derulării procedurii de atribuire
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere și prevederile art. 61 din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Data completării_________
Operator economic/Ofertant
..........................................
Numele persoanei autorizate
(Reprezentant legal/Împuternicit)
..........................................
(semnătura autorizată)
…………………………
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Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 3

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din
Legea nr. 98/2016
Subsemnatul(a) ..................................................................................…. numele
persoanei autorizate – administrator sau imputernicit al administratorului), în calitate
reprezentant legal /
împuternicit al ofertantului .............................................
(denumirea/numele operatorului economic), participant la selectia de oferte organizata de
Institutul National de Statistica in temeiul prevederilor Anexei 2 a Legii nr. 98 / 2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul atribuirii contractului
de achiziţie publică având ca obiect “SERVICII PENTRU EVENIMENTELE
ORGANIZATE SUB EGIDA PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII
EUROPENE” (dupa caz, pe Lotul 1 – Servicii organizare conferinta "Recensământul
populației runda 2020 și post 2020: de la tradiții la modernism" / pe Lotul 2 – Servicii
organizare conferinta "Utilizarea softului R in statistica oficiala - uRos 2019"/ pe Lotul
3 - Servicii organizare conferinta "Conferinta Nationala a Utilizatorilor de date
statistice 05 iunie 2019"), Cod CPV 79950000-8, declar, pe proprie răspundere, că NU mă
aflu în situatia prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv nu am fost condamnat
prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infracțiuni:
a) constituirea unui grup infractional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul
operator economic a fost condamnat;
b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, şi infracțiuni asimilate infracțiunilor de
corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sancționarea faptelor de corupție, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art.
18¹ - 185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, sau de dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic
a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau
de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul
operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau
finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările
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şi completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea
nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic
a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul art. 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul(a) .......................................................…. (numele persoanei autorizate),
declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării_________
Operator economic/Ofertant
..........................................
Numele persoanei autorizate
(Reprezentant legal/Împuternicit)
..........................................
(semnătura autorizată)
………………………….
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Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din
Legea nr. 98/2016
Subsemnatul(a) ..................................................................................…. numele persoanei
autorizate – administrator sau imputernicit al administratorului), în calitate reprezentant
legal / împuternicit al ofertantului ............................................. (denumirea/numele
operatorului economic), participant la selectia de oferte organizata de Institutul National de
Statistica in temeiul prevederilor Anexei 2 a Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, in scopul atribuirii contractului de achiziţie publică
având ca obiect “SERVICII PENTRU EVENIMENTELE ORGANIZATE SUB EGIDA
PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE” (dupa caz, pe
Lotul 1 – Servicii organizare conferinta "Recensământul populației runda 2020 și post
2020: de la tradiții la modernism" / pe Lotul 2 – Servicii organizare conferinta
"Utilizarea softului R in statistica oficiala - uRos 2019"/ pe Lotul 3 - Servicii organizare
conferinta "Conferinta Nationala a Utilizatorilor de date statistice 05 iunie 2019"), Cod
CPV 79950000-8, declar, pe proprie răspundere că:
a) mi-am indeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la
bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
România (sau în ţara ………….., în care sunt stabilit);
b) nu am fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă
având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea
statului……………( în care respectivul operator economic este înfiinţat) cu
privire la încălcarea obligaţiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a
contribuţiilor la bugetul general consolidate.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării_________
Operator economic/Candidat
..........................................
Numele persoanei autorizate
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(Reprezentant legal/Împuternicit)
..........................................
(semnătura autorizată)
………………………….
Precizare: Conform prevederilor art. 166, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare "(2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165
alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când
cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi
restante este mai mic de 10.000 lei."
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Operator economic
_______________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 5

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din
Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a)
..................................................................................….
numele
persoanei autorizate – administrator sau imputernicit al administratorului), în calitate
reprezentant legal /
împuternicit al ofertantului .............................................
(denumirea/numele operatorului economic), participant la selectia de oferte organizata de
Institutul National de Statistica in temeiul prevederilor Anexei 2 a Legii nr. 98 / 2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul atribuirii contractului
de achiziţie publică având ca obiect “SERVICII PENTRU EVENIMENTELE
ORGANIZATE SUB EGIDA PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII
EUROPENE” (dupa caz, pe Lotul 1 – Servicii organizare conferinta "Recensământul
populației runda 2020 și post 2020: de la tradiții la modernism" / pe Lotul 2 – Servicii
organizare conferinta "Utilizarea softului R in statistica oficiala - uRos 2019"/ pe Lotul
3 - Servicii organizare conferinta "Conferinta Nationala a Utilizatorilor de date
statistice 05 iunie 2019"), Cod CPV 79950000-8, declar, pe proprie răspundere că NU mă
aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, mai jos citate:
a) "a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale
autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar
autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă
adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi
administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri
care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai
puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire
a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată
prin alte măsuri mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii
sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări
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au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau
alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor
transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei
motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a
prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative
solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi
avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă
informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii
contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică către
respectivul operator economic.
Subsemnatul(a)
......................................................................….
(numele
persoanei
autorizate), declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării_________
Operator economic/Candidat
..........................................
Numele persoanei autorizate
(Reprezentant legal/Împuternicit)
..........................................
(semnătura autorizată)
………………………….
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Operator economic/Ofertant
_______________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 6

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR LEGALE
OBLIGATORII DIN DOMENIILE RELATIILOR DE MUNCA SI AL MEDIULUI

Subsemnatul(a) ..................................................................................…. numele persoanei
autorizate – administrator sau imputernicit al administratorului), în calitate reprezentant
legal / împuternicit al ofertantului ............................................. (denumirea/numele
operatorului economic), participant la selectia de oferte organizata de Institutul National de
Statistica in temeiul prevederilor Anexei 2 a Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, in scopul atribuirii contractului de achiziţie publică
având ca obiect “SERVICII PENTRU EVENIMENTELE ORGANIZATE SUB EGIDA
PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE” (dupa caz, pe
Lotul 1 – Servicii organizare conferinta "Recensământul populației runda 2020 și post
2020: de la tradiții la modernism" / pe Lotul 2 – Servicii organizare conferinta
"Utilizarea softului R in statistica oficiala - uRos 2019"/ pe Lotul 3 - Servicii organizare
conferinta "Conferinta Nationala a Utilizatorilor de date statistice 05 iunie 2019"),
Cod CPV 79950000-8, declar, pe proprie răspundere că mă angajez să prestez serviciile susmentionate, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii
referitoare la condiţiile de muncă și de securitate şi sănătătate în muncă, in vigoare în
România.
Subsemnatul(a) ..................................................................................…. numele persoanei
autorizate – administrator sau imputernicit al administratorului), în calitate reprezentant
legal / împuternicit al ofertantului ..............................................................................................
(denumirea / numele operatorului economic), declar, de asemenea, pe propria raspundere ca
ma angajez ca, pe parcursul îndeplinirii contractului, sa respect regulile obligatorii si cerintele
minime privind protectia mediului, care sunt în vigoare în România, in mod particular
prevederile Ordinului comun al Ministerului Mediului si al Agentiei Nationale pentru
Achiziții Publice nr. 1068 / 1652 / 2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi,
care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi
servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini (in cazul contractului ce face obiectul
prezentei – materiale promoționale care au ca material de bază hârtia neimprimată, pentru
imprimare sau copiere, cu greutatea specifică de până la 170 g/m2, vândută în coli sau role,
respectiv mape și afișe conferință precum și servicii de catering și de restaurant).
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De asemenea, declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei am ţinut cont atat de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de securitate şi sănătătate în muncă, cat si de
cele referitoare la protectia mediului şi am inclus costurile pentru îndeplinirea acestor
obligaţii in pretul total al prestatiei.
Data completării _________
Operator economic / Ofertant
..........................................
Numele persoanei autorizate
(Reprezentant legal/Împuternicit)
..........................................
(semnătura autorizată)
………………………….
Precizari:
1. Informaţii detaliate referitoare la condiţiile de muncă și la securitatea şi sănătatea în
muncă pot fi obţinute de la Inspecţia Muncii - organ de specialitate al administraţiei
publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau de pe siteul https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie .
2. Informaţii detaliate referitoare la protecția mediului pot fi obţinute de la Agenția
Națională pentru Protecția Mediului - organ de specialitate al administraţiei publice
centrale,
în subordinea
Ministerul
Mediului
sau
de
la
weblink-ul
http://www.anpm.ro/reglementari precum și de la Agenția națională pentru Achiziții
Publice, care a emis, împreună cu Ministerul Mediului, Ordinul comun nr. 1068 /
1652 / 2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi, care cuprinde
cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi
servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini, reglementare terțiară publicată la
weblink-ul http://anap.gov.ro/web/legislatie/legislatie-tertiara/?future=false.
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Formularul nr. 7
OFERTANT,
____________________
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR DE OFERTĂ
pentru servicii
(valabil in cazul fiecaruia dinloturile 1, 2 și 3)
Către .........................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii .........................................,
reprezentanţi ai candidatului ..................................................................... ne oferim ca,
(denumirea/numele operatorului economic)
în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să
prestam “SERVICII PENTRU EVENIMENTELE ORGANIZATE SUB EGIDA
PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE” (dupa
caz, pe Lotul 1 – Servicii organizare conferinta "Recensământul populației
runda 2020 și post 2020: de la tradiții la modernism" / pe Lotul 2 – Servicii
organizare conferinta "Utilizarea softului R in statistica oficiala - uRos 2019"/ pe
Lotul 3 - Servicii organizare conferinta "Conferinta Nationala a Utilizatorilor de
date statistice 05 iunie 2019"), Cod CPV 79950000-8, pentru suma de
........................................... lei *), la care se adaugă TVA în valoare de
(suma în litere şi în cifre)
........................................ lei.
(suma în litere şi în cifre)
2. Ne angajăm că, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, săă prestam
serviciile în perioada de timp stabilită în documentaţia de atribuire.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
..................................... zile, respectiv până la data de .......................... şi ea va rămâne
(durata în litere şi cifre)
(ziua/luna/anul)
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând, înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este
stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază (se bifează opţiunea corespunzătoare):
depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
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ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/„altă ofertă”.
nu depunem oferta alternativă.
*)

Se va menţiona suma aferentă valorii totale a ofertei, fără TVA, conform Anexei 1.

6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile
documentaţiei de atribuire.
Data: [ZZ.LL.AAAA]

...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătura)
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
..................................................................
(denumirea/numele operatorului economic)

NOTĂ:
1. Autoritatea contractantă solicită o durată de valabilitate a ofertei de minimum 60 de zile
de la data limită de depunere.
2. Durata de valabilitate a ofertei se calculeaza prin insumarea numarului de zile
calendaristice cuprins intre data limita de depunere a ofertelor si ultima zi a termenului ce
va fi declarat de ofertant. Zilele care constituie capetele intervalului vor fi luate in
considerare, de catre ofertanti, la determinarea corecta a numarului total de zile de
valabilitate a ofertei.
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Anexa 1 la Formularul nr. 7
CENTRALIZATOARE DE PREŢURI (TARIFE) PENTRU SERVICII
(după caz, Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3)
LOTUL 1
Servicii organizare conferinta "Recensământul populației runda 2020 și post 2020: de la tradiții la modernism"
CPV principal 79950000-8

Nr.
crt.

1

2

Denumire
activitate (serv. /
produs)
Bilete de avion
electronice rute
externe
Servicii de cazare
la hotel 4****
experti straini

COD CPV
secundar
activitate

UM

60400000-2

e-ticket

55110000-4

noapte
cazare

3

Servicii catering pauze de cafea

55300000-3

nr.
portii

4

Servicii catering
masa pranz bufet

55300000-3

nr.
portii

5

Servicii receptie
restaurant

55300000-3

nr.
Portii

39294100-0

buc.

39298900-6

buc.

6

7

Materiale
informative si de
promovare pt
conferinta
Cadouri
personalizate INS

8

Afise conferinta

39294100-0

buc.

9

Servicii
medicale/prim
ajutor prin
ambulanta

85143000-3

serv.

10

Roll-up cu sistem

39294100-0

buc.

11

Aranjamente florale

03121210-0

buc.

12

ALTE
CHELTUIELI (ex.:
serviciile artistice
prestate de
instrumentisti si
alte
produse/servicii
diverse ce pot
deveni necesare pe
parcursul
evenimentului)

92312000-1

serv.

Cantitate

Pret (tarif)
unitar
Lei fara TVA

Pret (tarif) total
Lei fara TVA

COD

TVA aferent
valorii totale
Lei

TOTAL VALOARE FARA TVA (LEI) - LOT 1:
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TOTAL VALOARE TVA (LEI) - LOT 1:
TOTAL VALOARE CU TVA (LEI) - LOT 1:
LOTUL 2
Servicii organizare conferinta "Utilizarea softului R in statistica oficiala - uRos 2019"- COD CPV principal 79950000-8
Nr.
crt.

Denumire
activitate (serv. /
produs)

COD CPV
secundar
activitate

UM

1

Bilete de avion
electronice rute
externe

60400000-2

eticket

2

Servicii de cazare la
hotel 4**** experti
straini

55110000-4

noapte
cazare

3

Servicii catering pauze de cafea

55300000-3

nr.
portii

55300000-3

nr.
portii

39294100-0

buc.

39298900-6

buc

39294100-0

buc

85143000-3

serv.

39294100-0
03121210-0

buc.
buc.

92312000-1

serv.

4

5

6
7
8
9
10

11

Servicii receptie
restaurant
Materiale
informative si de
promovare pt
conferinta
Cadouri
personalizate INS
Afise conferinta
Servicii
medicale/prim
ajutor prin
ambulanta
Roll-up cu sistem
Aranjamente florale
ALTE
CHELTUIELI (ex.:
serviciile artistice
prestate de
instrumentisti si alte
produse/servicii
diverse ce pot
deveni necesare pe
parcursul
evenimentului)

Cantitate

Pret (tarif)
unitar
Lei fara TVA

Pret (tarif) total
Lei fara TVA

TVA aferent
valorii totale
Lei

TOTAL VALOARE FARA TVA (LEI) - LOT 2:
TOTAL VALOARE TVA (LEI) - LOT 2:
TOTAL VALOARE CU TVA (LEI) - LOT 2:
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LOTUL 3
Servicii organizare conferinta "Conferinta Nationala a Utilizatorilor de date statistice 05 iunie 2019"COD CPV principal 79950000-8
Nr.
crt.

1

Denumire
activitate (serv. /
produs)
Servicii de
traducere si de
inchiriere
echipamente
traducere

COD CPV
secundar
activitate

UM

79530000-8

buc.

2

Translatori

79530000-8

pers.

3

Servicii catering pauze de cafea

55300000-3

nr.
portii

4

Servicii catering
masa pranz bufet

55300000-3

nr.
portii

55300000-3

nr.
portii

39294100-0

buc.

39298900-6

buc

39294100-0
39294100-0

buc
buc.

39294100-0

buc.

92312000-1

serv.

5

6

7
8
9

10

11

Servicii receptie
restaurant
Materiale
informative si de
promovare pentru
conferinta
Cadouri
personalizate INS
Afise conferinta
Roll-up cu sistem
Materiale
promotionale: flyer
1- NIS products;
flyer2- Eurostat
products
ALTE
CHELTUIELI

Cantitate

Pret (tarif)
unitar
Lei fara TVA

Pret (tarif) total
Lei fara TVA

TVA aferent
valorii totale
Lei

TOTAL VALOARE FARA TVA (LEI) - LOT 3:
TOTAL VALOARE TVA (LEI) - LOT 3:
TOTAL VALOARE CU TVA (LEI) - LOT 3:

Operator economic/Candidat,
…............. …………………
(denumirea/numele operatorului economic)
………………..………......................
(numele persoanei autorizate şi semnătura)
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INSTITUŢIA DE CREDIT/SOCIETATEA DE ASIGURARI
______________________

Formularul nr. 8

(denumire)

INSTRUMENT DE GARANTARE
(SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU PARTICIPARE)
Seria ..... Nr. …. / data ……
Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
a contractului de achiziţie publică
Către .................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect
................................., noi, ................ (denumirea băncii/societăţii de asigurare), având
sediul înregistrat .................. (adresa băncii/societăţii de asigurare), ne obligăm în
mod irevocabil şi necondiţionat faţa................ (denumirea autorităţii contractante)
să
plătim
suma
de
.................
(în
litere
şi
în
cifre):................................................................................................................................
........., respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire
la culpa ofertantului ......................................... (denumirea/numele) garantat,
în cazul existenţei uneia sau mai multora dintre următoarele situaţii:
• ofertantul ........................ (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de
valabilitate a acesteia;
• oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ................... (denumirea/numele) nu
a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
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• oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ........................ (denumirea/numele)
a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a
ofertei;
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ..................................... si este
irevocabilă.
Data completării

…………………..........................
Banca/societatea de asigurări emitentă,
__________________
(semnatura autorizată)

ATENTIE!
● în cazul unei asocieri, la condiţiile de executare a garanţiei se vor nominaliza toţi membrii
asocierii.
● Scrisoarea de garanţie bancară emisă doar în numele unui membru al asocierii fără a fi
nominalizaţi toţi membrii asocierii la condiţiile de executare a garanţiei, nu va fi luată în
considerare, ducând la excluderea din procedură.

Page 21 of 22

Formularul nr. 9

INSTITUŢIA DE CREDIT/SOCIETATEA DE ASIGURARI
______________________
(denumire)
INSTRUMENT DE GARANTARE

(SCRISOARE DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE)
Seria ..... Nr. …. / data ……
Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Cu privire la contractul de achizitie publică de ____________________________________,
(denumirea contractului)
incheiat intre __________________ , in calitate de contractant si ________________, in
calitate de achizitor, ne obligam, prin prezenta, sa platim in favoarea achizitorului, pana la
concurenta sumei de _____________ reprezentand 10% (zece la sută) din valoarea
contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta, în mod necondiţionat, respectiv la prima
cerere a autorităţii contractante ________________________, pe baza declaraţiei acesteia cu
privire la culpa contractantului garantat, sub conditia ca, anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, autoritatea contractantă ………………………. sa notifice
pretenţia, atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând
obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din
partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garantie este irevocabila si devine anexa la contract.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________________.
În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia
de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
instituţiei noastre de credit/societatii noastre de asigurari, se va obtine acordul nostru
prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.
Parafata de Instituţia de credit / Societatea de asigurari ______________ în ziua ______ luna
________ anul _____ .
............................
(semnatura autorizata)
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